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પસદંગી પામેલા શિક્ષકોની યાદી  

1. માધવીબેન રશિલાલ જોષી-સ્ ટેિન ંચચંાબાપ રા.ા. િાાા, િા. ખેડબ્રહ્મા, જજ. સાબરકાઠંા  
2. મહિેકુમાર છગનલાલ પટેલ-અબાસણા અનપુમા રા.ા.િાાા,મ.ુઅબાસણા,પો.મડંાલી, 

િા.શવજાપરુ,જજ.મહસેાણા. 
3. બેચરભાઈ મફિલાલપટેલ-ગગંેટ અનપુમ રા.ા. િાાા, મ.ુપો. ગગંેટ, િા. ચાણસ્ મા, જજ. પાટણ. 
4. અંજનાબેન શવઠ્ઠલદાસ પટેલ-ખેરડી રા.ા. િાાા, િા. જજ. દાહોદ 

5. િોભનાબેન હરસખુલાલ વ્ યાસ-રિનલાલ પચંાયિી રા.ા. કન્ યા િાાા, િા. અંજાર, જજ. કચ્ છ 

6. આંબાભાઈ સિરામભાઈ પટેલ-શ્રી લાખાણી રા.ા. િાાા ન.ં ૨, િા. ડીસા, જી. બનાસકાઠંા. 
7. રમણભાઈ સોમાભાઈ પઢિયાર---રા.ા. િાાા કરણેટપરુા, િાબે આસોદરા, િા. આંકવાલ, જજ. 

આણદં. 
8. બકુલાબેન મણીભાઈ ભટ્ટ---રા.ા. િાાા ફીણાવ, જજ. ખેડા.  
9. લક્ષ્મણભાઈ વાાંદ---નગરપાલલકા બાબજછપરુા, શમક્ષ િાાા ન.ં ૩૩ રામનગર, વડોદરા. 
10. રમેિભાઈ પટેલ--- શવદ્યામઢંદર હોન્ ડા રા.ા. િાાા, નવસારી. 
11. ગમનભાઈ જોગીભાઈ પટેલ---રા.ાથશમક િાાા, નવસારી. 
12. ગોિાબેન નયનકુમાર વાધેલા---પી.બી. દેસાઈ રા.ાયમરી સ્ કુલ, સરુિ. 
13. ચદુંલાલ આણદંભાઈ અમાશિયા---ફિેવાડી િાાા ન.ં ૧ િા. ભાણવડ, જજ. જામનગર. 
14. ઢકિોરભાઈ પરમાર---લીલીસાજડીયા, રાજકોટ. 
15. રા.શવણભાઈ મોડાશસયા---િરવડા રા.ા. િાાા, રાજકોટ. 
16. કંચનબેન કાથરોટીયા---આંબરડી સેન્ ટર િાાા, અમરેલી. 
17. સરેુન્ રચરં મહિેા---રા.ા. િાાા, જુનાગિ. 
18. સજ્જનશસિંહ પડવાલ---એમ.વાય. હાઈસ્ કુલ, દાહોદ 

19. કાનજીભાઈ ભરવાડ---સેંટ ઝેશવયસસ હાઈસ્ કુલ, આણદં. 
20. અબ્ દુલ્લાલાહ પટેલ---ધી સાવસજશનક શવદ્યાલય, ભરૂચ 

21. કમલેિ શકુ્ લ---શિશશુવહાર હાઈસ્ કુલ, જામનગર. 
22. પરષોત્તમભાઈ પટેલ---એમ.એમ. યાલિક હાઈસ્ કુલ, મ.ુ સલડી, િા. લીલીયા, જજ. અમરેલી. 
23. નરશસિંહભાઈ બારોટ---દોિી ના.જે. આદિસ હાઈસ્ કુલ, િા.પ. સામ,ે બનાસકાઠંા. 
24. અમાિલાલ ભોગાયિા---શનમાસણ ગ.હા.સે. સ્ કુલ, ભીમજીપરુા, વાડજ, અમદાવાદ. 
25. નવીનચરં પટેલ---િેઠ પરુૂષોત્તમદાસ હરજીવનદાસ નવસારી. 
26. મહમદહસેુન કડીવાર---કરણશસિંહજી ઉમા િાાા, રાજકોટ. 
27. લક્ષ્મણભાઈ ચૌધરી---આદિસ શવદ્યાલય, િા.જજ. પાટણ  
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28. સરેુિભાઈ કુબાવિ---સા.સ. શ્રીમિી પ.ુકા.રા. હાઈસ્ કુલ, ભરશે્વર, જજ. કચ્ છ 

29. રમણભાઈ લીંબાચીયા---ગ્રામ સ્ વરાજ, ઉ.બ.ુ શવદ્યાલય, િા. પાદરા, જજ. વડોદરા. 
30. રીટા શનકેિચરં ફુલવાલા---િેઠ શ્રી રા.ાણલાલ હઢરલાલ બચકાણીવાલા શવદ્યા મદંીર,ખટોદરા, સરુિ.  
31. જયસખુ ચાવડા---મ્ યશુનશસપલ હાઈસ્ કુલ, સાિ રસ્ િા રોડ, જામનગર. 
32. ઢદનેિભાઈ મેંદપરા---શ્રી મો.લા. પટેલ શવદ્યાલય ગોલ્લા ડન સીટી, બાયપાસ રોડ, જજ. જુનાગિ. 
33. સધુાબેન જોષી--- સેકન્ ડરી સ્ કુલ ફોર ધી બ્ લાઈન્ ડ, ડો. જગદીિ પટેલ ચોક, વષાાપરુ, 

અમદાવાદ.   

 

 


